Handleiding Kijken en Kiezen versie 2.4
Kijken en Kiezen voor het web

Deze handleiding bevat twee delen:

• Instructie voor beheer via het WEB
• Het computerprogramma (gebruik door de leerling)
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Voorwoord
Kijken en Kiezen wordt al ruim tien jaar op scholen gebruikt, als onderdeel van de methode Lezen
Moet Je Doen. Opbouw en didactiek hebben hun kracht bewezen. Daar wilden we dus zo min
mogelijk aan sleutelen.
De behoefte aan een web-versie (dus werkend via Internet) groeide de laatste jaren. Dat vereiste wel
een paar aanpassingen. Het gebruik van verschillende browsers, verschillende beveiligingen en
uiteenlopende snelheden op Internet, maken het programma iets minder voorspelbaar. Ook een IPad kan nu gebruikt worden, zij het dat Apple de mogelijkheden voor het op het juiste moment
afspelen van geluid nogal beperkt heeft. Toch hopen we dat ook de web-versie met net zoveel
enthousiasme wordt gebruikt. Wij adviseren u om het programma eerst op school te testen alvorens
tot aanschaf over te gaan.
Een belangrijk voordeel van de web-versie: het is nu veel makkelijker om correcties en verbeteringen
aan te brengen. Als u derhalve opmerkingen hebt, horen we dat graag: info@kijkenenkiezen.nl

Scholing
Wij komen graag een teamscholing verzorgen, van een of twee dagdelen. Uw team leert van alles
over de didactiek van het lezen, de methode Lezen moet je dóén, pictolezen, de pictoschrijver,
klankgebaren, klanksynthese en natuurlijk deze nieuwe versie van Kijken en Kiezen. Neem voor meer
informatie contact op met info@kijkenenkiezen.nl

Het KIJKEN EN KIEZEN TEAM
november 2018
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Werkwijze in vogelvlucht
1. U meldt uw school aan via https://app.kijkenenkiezen.nl
Let op: uw email-adres is tevens uw gebruikersnaam.
Op verzoek ontvangt u van ons op verzoek een privacy-verklaring ter ondertekening,
conform de privacy wetgeving (AVG) die per mei 2018 van kracht is.
2. U maakt groepen aan.
3. U maakt leerlingen aan die u aan groepen toewijst.
4. U maakt leerkrachten aan die u aan groepen toewijst.
5. Vanuit het leerling-overzicht start u het programma voor de leerling.
U kunt de leerling ook zijn eigen log-in geven.
6. U bekijkt de voortgang via het leerling-scherm.
7. Facturatie gebeurt na elk kwartaal. Het bedrag bestaat uit het basis-bedrag (eens per jaar) en
het bedrag per leerling per maand (ingevoerd in het systeem en niet gearchiveerd).

De rollen
Er zijn drie rollen:

De administrator
Per school is er één administrator. Die administrator kan alles wat in deze handleiding staat.
De administrator kan leerkrachten, groepen en leerlingen aanmaken, verplaatsen, archiveren en
verwijderen.

De leerkracht
Een leerkracht ziet zijn/haar groepen en zijn/haar leerlingen, inclusief de resultaten. Een leerkracht
kan dus ook een leerling naar een ander niveau verplaatsen.
Een leerkracht kan niet de schoolgegevens inzien of wijzigen, geen leerkrachten, groepen of
leerlingen aanmaken en niet groepen of leerlingen raadplegen die niet aan hem/haar zijn
toegewezen.
Een leerkracht logt in via dezelfde url: https://app.kijkenenkiezen.nl

De leerling
Een leerling kan het programma spelen nadat een leerkracht of administrator hem heeft ingelogd. Na
afsluiten komt hij níet terug in het beheer-menu. Anders zou een leerling ongeoorloofd allerlei
gegevens kunnen wijzigen.
Het is mogelijk dat een leerling (mits hij over een wachtwoord beschikt en door de administrator is
‘geautoriseerd’) ‘zelf’ kan inloggen. Daarvoor moet de juiste school worden gekozen, alsmede de
juiste gebruikersnaam, en het juiste wachtwoord worden ingevoerd. Dat betekent dat er in de
praktijk een begeleider (bv leerkracht of ouder) bij zal zijn. De uitleg staat verderop. Een leerling logt
in via de speciale link voor de school, die in uw onderhoudspagina staat.
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Registratie van de school
Vul alle velden in. Kies desgewenst voor een
afwijkend factuur-adres. Zorg ervoor dat een
vereiste referentie goed staat ingevuld.
De factuur (over het voorgaande kwartaal)
wordt als PDF verzonden aan het door u
opgegeven factuur-adres.
De betaaltermijn bedraagt vier weken.
Daarna ontvangt u een aanmaning en zal het
account (tijdelijk) worden geblokkeerd. Zodra
de betaling binnen is, zullen wij deblokkeren.

Naderhand kunt u de schoolgegevens
aanpassen vanuit uw beheer-menu.
Let op: u dient zelf eventuele
factuurgegevens aan te passen, bijvoorbeeld op verzoek van uw administratie-afdeling. Wij kunnen
(en mogen) dat niet.
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Leerkrachten, groepen, leerlingen
Leerkrachten
(Deze optie is alleen beschikbaar voor de administrator)
U maakt zelf leerkrachten aan.
Via details kunt u per leerkracht gegevens wijzigen. Het koppelen aan een groep gebeurt niet hier,
maar in het menu Groepen

Groepen
-

De administrator ziet alle groepen
Een leerkracht ziet allen zijn/haar groepen. De rechten zijn derhalve beperkt.

U maakt als administrator hier nieuwe groepen aan en wijzigt deze. Na het klikken op een groep kunt
u zien welke leerlingen en leerkrachten aan deze groep zijn verbonden.

Via Groep > details groep kunt u ook naar een leerling gaan.
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Via Groep > Details groep en vervolgens klikken op het tabje Leerkrachten kunt u leerkrachten
beheren. U kunt hier bepalen welke leerkracht(en) bij deze groep gekoppeld is/zijn.
Klik hiervoor op de knop Beheer docenten in groep. (in nieuwe versie: Beheer leerkrachten in groep)
Vink aan welke leerkrachten bij deze groep horen.
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Leerlingen
-

De administrator kan alle leerlingen raadplegen
Een leerkracht kan alleen zijn/haar leerlingen zien.

Hier maakt u leerlingen aan, en wijst deze toe aan een groep. Ook kunt u hier leerlingen archiveren.
Ze tellen dan (mits de hele maand niet actief) niet mee in de facturatie.

Met de knop Details ziet u per leerling de resultaten, de
persoonlijke gegevens, de koppeling aan een groep en een
wachtwoord. Ook kunt u hier de leerling verwijderen (alle data
gewist) of archiveren.
Met de knop Inloggen laat u een leerling starten met het
programma.
Via Details kunt u een leerling op een ander niveau plaatsen. In
de nul-versie kunt u nog niet BINNEN een niveau kiezen tussen
de vier oefeningen.

Direct inloggen door de leerling
Een leerling kan ook zelf inloggen, mits de juiste link (URL) is
geopend, de leerling (eenmalig) is geautoriseerd en er een wachtwoord is aangemaakt. Dat gebeurt
als volgt:
STAP 1: GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD VOOR DE LEERLING AANMAKEN [DOOR DE
ADMINISTRATOR]
•
•
•
•

Klik– na inloggen als administrator – op Leerlingen.
Je ziet een lijst met leerlingen. Klik bij de juiste leerling op Details.
Onder Gegevens zie de gebruikersnaam
Onder Wachtwoord kun je aangeven of de leerling kan inloggen (aanvinken. Ook vul je 2x het
wachtwoord in.

STAP 2: INLOG LINK OPVRAGEN [DOOR DE ADMINISTRATOR]
•
•

Klik links op Inlogpagina voor leerlingen. Het adres van de pagina die dan open (de URL plus
een schoolnummer) is de link die je voor de leerlingen kunt gebruiken.
In deze link staat het juiste schoolnummer

STAP 3: INLOGGEN [DOOR DE LEERLING OF ZIJN LEERKRACHT]
•
•

Klik op de hiervoor genoemde link ( Een leerling logt in via de speciale link voor de school, die
in uw onderhoudspagina staat.)
Vul gebruikersnaam en wachtwoord in.
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Het programma
Kijken en Kiezen heeft als programma een uitgebreide handleiding, die als PDF (in kleur) beschikbaar
is. U kunt deze aanvragen via info@kijkenenkiezen.nl
Het programma draait nu in een browser. Waarschijnlijk ziet u bovenin de adresbalk en nog meer
gegevens. In de meeste browsers kunt u dat weghalen door op functietoets F11 te drukken. De
leerling ziet dan alleen het programma zelf. Met F11 haalt u de adresbalk ook weer terug

Afsluiten
.
Als een leerling inlogt, begint zijn sessie. Die sessie wordt pas beëindigd als hij uitlogt/de browser
sluit. Als de leerling het programma afsluit (met ALT-F4 of door rechtsboven op het kruisje te klikken
zoals bij elke webpagina, komt hij uiteraard NIET terug in het beheerprogramma.
Tijdens de sessie wordt bijgehouden bij welke oefenopgave/overhooropgave hij is. Per set van 10
overhoorvragen worden de resultaten opgeslagen. Als de sessie wordt gesloten, worden er geen
tussentijdse resultaten opgeslagen, maar de leerling hoeft een al opgeslagen set niet opnieuw te
doen.
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De resultaten
In het overzicht per leerling staat aangegeven hoeveel vragen van de tien vragen er direct goed zijn.
Een uitgebreider overzicht (bijvoorbeeld waar geklikt werd) is nog in aanbouw.
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Tarieven en facturatie
Prijsopbouw
Per 1 september 2017 zijn de tarieven als volgt (tot er een nieuwe prijsstelling wordt
gecommuniceerd):
Basisbedrag per school per jaar (12 maanden), bij aanvang te voldoen:

€ 60,-

Vast bedrag per leerling (in het systeem) per maand*

€ 1,-

De bedragen zijn exclusief BTW.
Een proeflicentie is gratis in de maand van aanvraag plus de daaropvolgende maand. Daarna worden
kosten in rekening gebracht.

Facturatie-schema
Facturatie per kwartaal, in de aansluitende maand:
Kwartaal
Q1
Q2
Q3
Q4

betreft de maanden
januari, februari maart
april, mei, juni)
juli, augustus, september
oktober, november, december

facturatie in
april
juli
oktober
januari

Regels mbt facturatie
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Een leerling wordt in een kalendermaand meegeteld als hij op enig moment in die maand staat
geregistreerd als actief
Het is mogelijk om een leerling te archiveren. In dat geval telt de leerling (tijdelijk) niet mee, mits
in de hele maand niet actief.
Het basisbedrag wordt steeds in rekening gebracht in het kwartaal dat de school heeft
geregistreerd: registratie in oktober betekent bijvoorbeeld dat het basisbedrag jaarlijks in Q3
wordt gefactureerd.
Facturatie gebeurt per PDF, aan het opgegeven e-mail-adres. Dat mag een afwijkend facturatieadres zijn. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de financiële
verplichtingen.
Alle bedragen zijn exclusief de wettelijke btw.
De betaaltermijn bedraagt vier weken. Na de vierde week volgt een aanmaning. Bij achterwege
blijven van de betaling wordt de licentie tijdelijk gesloten. Na ontvangst van de betaling wordt
het account gedeblokkeerd.
Blokkering wegens niet betalen betekent níet stopzetten van de betalingsverplichting.
Beëindigen van het account kan door een bericht te sturen naar info@kijkenenkiezen.nl en alle
leerlingen te archiveren. De gegevens blijven dan beschikbaar tot het kwartaal waarin het
basisbedrag weer vereist zou zijn. Op de eerste dag van het kwartaal wordt de licentie en het
account opgeheven. Leerling-resultaten worden dan vernietigd.
Kijken en Kiezen doet zijn uiterste best voor een optimale up-time Het is echter mogelijk dat door
storingen (binnen het programma, bij de partij die applicatie host danwel bij andere partijen die
voor het Internet-verkeer zorg dragen) storingen optreden. Kijken en Kiezen is daarvoor niet
aansprakelijk.
Wij slaan uitsluitend gebruikersnaam en resultaten op, geen persoonsgegevens.
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•

Op het gebruik van Kijken en Kiezen zijn – voor zover niet hierboven nader gespecificeerd – de
Algemene Voorwaarden van Educate van toepassing. Wij zenden u op verzoek graag een kopie
daarvan.
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Licentiecode
Kijken en kiezen is in eerste instantie een demoversie. Na vijftig keer opstarten hebt u een licentiecode nodig om de demoversie in een officiële
versie van Kijken en kiezen om te zetten. Een invulscherm vraagt om de licentiecode. Met deze
code hebt u onbeperkte speelmogelijkheden.
Uitgeverij Agteres verkoopt de licentiecodes:
Website
E-mail
Telefoon
Fax

http://www.agteres.nl
info@agteres.nl
0548-512977 / 038-3557517
038-3557199

Afsluiten cd-rom
Kijken en kiezen wordt afgesloten door:
●

toetsencombinatie ALT + F4 of

●

in het hoofdmenu de pijl
te activeren met
toetsencombinatie CTRL + ALT en vervolgens
te klikken op de pijl.

Kijken en kiezen is een digitaal leesspel dat leerlingen stap voor stap meeneemt in de wereld
van het schrift. Het herkennen van pictosymbolen gaat spelenderwijs over in het kunnen
lezen van eenlettergrepige woorden. Aan het
eind van het spel is een aantal nuttige meerlettergrepige signaalwoorden opgenomen.
Kijken en kiezen is in eerste instantie gemaakt
voor leerlingen met een verstandelijke handicap.
Het spel sluit aan bij Lezen moet je dóén, een
leesmethode die op veel scholen voor zeer
moeilijk lerende kinderen wordt gebruikt, uitgegeven door de SLO. Hierbij horen tevens de
werkboeken Lezen wat je kunt (LWJK) deel A-D.
Maar ook kinderen zonder verstandelijke handicap zullen dit spel graag spelen. Het spel kan
dan gebruikt worden als voorloper op de leesmethode die op de basisschool wordt gebruikt.
Kijken en kiezen ‘dwingt’ de leerling op speelse
wijze het leesproces op de juiste manier aan te
pakken: eerst kijken, dan kiezen. Het spel start
met een leesopdracht. Als de leerling de opdracht heeft gelezen, klikt hij of zij op de knipperende stip. Er verschijnen drie keuzeplaatjes op
het scherm, waarvan er één past bij de leesopdracht.
De moeilijkheidsgraad stijgt in zulke kleine stapjes dat de leerling nauwelijks zal merken dat het
lezen steeds moeilijker wordt. Eenvoud en variatie in herhaling zorgen ervoor dat de leerling veel
oefenstof krijgt aangeboden en het het spel toch
leuk blijft vinden. Een leerling kan altijd de stemhulp inschakelen door op de picto of letter te
klikken.
Kijken en kiezen heeft een afzonderlijk leerkrachtdeel, waarin de leerprocessen van de leerlingen
geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd worden. Dit is het Leerling Volg Systeem (LVS – zie
pag. 11). Ook kan de leerkracht in het LVS allerlei
instellingen van het programma aanpassen aan
de individuele behoeften van de leerling. Denk
aan de speeltijd, het startniveau en herhaling
van foute opdrachten.
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Kijken en kiezen - opbouw
●
●

●

●

●

Algemeen
Kijken en kiezen is verdeeld in drie modules
(blauw, geel en groen).
De drie modules zijn onderverdeeld in twintig
niveaus. Elk niveau biedt nieuwe elementen
(nieuwe picto’s, nieuwe letters, enzovoorts).
Elk niveau bevat vier oefeningen, met uitzondering van de eerste twee niveaus. In het eerste en tweede niveau zijn er nog te weinig
woorden om vier oefeningen mee te maken.
Er zijn in totaal 75 oefeningen.
Elk van de 75 oefeningen bestaat uit tien leesopdrachten.
Modules
De blauwe module gaat over het pictolezen en
omvat niveau 1 t/m 8. De gele module behandelt de letters en de klanksynthese en omvat
niveau 9 t/m 16. De groene module bevat
eenvoudige leesstof voor beginnende lezers
en omvat niveau 17 t/m 20.

Module 1 (de blauwe module)
In de opbouw van dit programma wordt de natuurlijke ontwikkeling van het schrift gevolgd.
Dat wil zeggen dat de leerling begint met het
lezen van picto’s. Dat zijn sterk gestileerde
plaatjes die een bepaald woord vertegenwoordigen. We noemen dat pictolezen.
Met dit pictolezen maakt de leerling op eenvoudige wijze kennis met de schriftelijke taal. De
leerling leert spelenderwijs dat ‘tekst’ een betekenis heeft en ook leert hij of zij de juiste leesrichting (van links naar rechts) te volgen. Het
pictolezen wordt opgebouwd vanuit het enkelvoudige woord. In dit geval zijn dat de namen
van de personen die in het spel voorkomen:
Joop, Miep, vader, moeder, opa en oma (niveau
1). Meteen daarna wordt een aantal werkwoorden aangeboden en kan de leerling tweewoordzinnen gaan lezen (niveau 2). Zo wordt het pictolezen steeds verder uitgebreid tot aan het

achtste niveau (zie de tabel). De leerling is dan
in staat om meer dan 170 picto’s te benoemen
en kan pictozinnen lezen met een lengte van zes
woorden, zoals bijvoorbeeld: de uil zit in de
boom.
Module 2 (de gele module)
Vanaf het negende niveau werkt de leerling vanuit het gele tabblad. De leerling maakt nu kennis
met de letters. Deze worden aangeboden met
behulp van het gebarenalfabet van Madame
Borel-Maisonny, op dezelfde manier als in de
leesmethode Lezen moet je dóén. Hierin worden
de letters aangeboden in vier groepen. Zo ook in
dit leesspel (niveau 9, 11, 13 en 15). Na elke
groep letters komt er meteen een serie leesoefeningen waarmee de leerling de letters ook in
echte woorden kan oefenen. Dit gaat via de weg
van het spellend lezen. Er zijn dan ook veel
klanksynthese oefeningen te vinden in Kijken en
kiezen (niveau 10, 12, 14 en 16 t/m 19).

Module 3 (de groene module)
Vanaf niveau 16 wordt het pictoschrift nauwelijks meer gebruikt. De leerling maakt nu kennis
met vierletterwoorden en met enkele leesproblemen waar een startende lezer mee te maken
krijgt, bijvoorbeeld woorden die eindigen op -uw
of beginnen met sch -. Niet alle leesproblemen
komen in dit spel aan bod. Speciale oefeningen
voor woorden die bijvoorbeeld eindigen op -d
of op een open lettergreep (vla) zijn er niet bij.
Verder zijn in dit spel geen leesoefeningen opgenomen voor meerlettergrepige woorden.
In het laatste spel (niveau 20) staat een aantal
woorden die meer lettergrepen hebben en niet
klankzuiver zijn. In dit niveau oefent de leerling
woorden als chips, cola, suiker, koffie en chocola. Het zijn woorden die een leerling kunnen helpen om het nut van lezen in te zien, voor gebruik in de praktijk (boodschappen doen).
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Nieuwe picto’s/letters

Moeilijkheidsgraad

Pagina 5

Module 1

1

6 picto’s van de
hoofdpersonen

eenwoordzinnen

oef 1

Pictolezen

2

10 picto’s van werkwoorden

tweewoordzinnen

oef 1

oef 2

3

20 picto’s over eten en
drinken

driewoordzinnen

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

4

ik-picto,
20 werkwoorden

zinnen in de eerste en derde persoon

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

5

de, en, 20 zelfstandige
naamwoorden

zinsdelen met vijf woorden (geen
werkwoorden)

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

6

naar, in, een, gaan, zelfstandige naamwoorden

zinnen van zes woorden met voor- oef 1
zetsels

oef 2

oef 3

oef 4

7

op, uit, 12 dieren,
verblijfplaatsen

zinnen van zes woorden met voor- oef 1
zetsels

oef 2

oef 3

oef 4

8

7 voorzetsels, 6 zelfstan- zinnen van zes woorden met voor- oef 1
dige naamwoorden,
zetsels
2 werkwoorden

oef 2

oef 3

oef 4

9

de 10 letters uit
LWJK deel A

letters verklanken

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

10

synthese met de eerste
17 letters

pictolezen in combinatie met letterschrift

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

11

de 7 letters uit
LWJK deel B

letters verklanken

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

12

synthese met de eerste
17 letters

pictolezen in combinatie met letterschrift

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

13

de 10 letters uit
LWJK deel C

letters verklanken

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

14

synthese met de eerste
27 letters

pictolezen in combinatie met letterschrift

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

15

de 7 letters uit
LWJK deel D

letters verklanken

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

16

synthese met alle
34 letters

pictolezen in combinatie met letterschrift

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

Module 3

17

8 kleuren en
8 sch- woorden

vierklankwoorden lezen, o.a. sch-

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

Leesstof

18

10 dieren en
5 woorden op -i

vierklankwoorden, woorden op -i

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

19

10 zelfstandige naamvierklankwoorden (mkmm), woorwoorden, woorden op -ng den op -ng

oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

20

20 maaltijdwoorden

langere en niet- klankzuivere woorden oef 1

oef 2

oef 3

oef 4

Module 2
Letters en
klanksynthese
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Kijken en kiezen – menu
Na het opstarten van Kijken en kiezen heten Miep
en Joop de leerling welkom. Daarna volgt het
hoofdmenu, met acht kaartjes voor module 1.

duidelijk gemaakt dat hij of zij een stapje hoger
gaat. De leerkracht kan dit proces beïnvloeden
door in het LVS het startniveau per leerling te
wijzigen en de leerling op een hoger niveau te
laten beginnen (zie pag. 13).
Linksonder in het hoofdmenu staat een knop.
stemhulp met bijbehorende uitleg.
Met de toetsencombinatie CTRL + ALT kunnen
nog twee andere knoppen tevoorschijn gehaald
worden:
Kijken en kiezen stopt.
Elders in Kijken en kiezen heeft de de
functie van ‘terug naar het hoofdmenu’.

Het blauwe tabblad staat voor module 1. Naast
het blauwe tabblad bevat het hoofdmenu ook
een geel tabblad met acht kaartjes (module 2) en
een groen tabblad met vier kaartjes (module 3).

Het LVS-selectiescherm komt tevoorschijn.
In dit scherm kan het LVS geactiveerd of gedeactiveerd worden.
Deze beide knoppen zijn verborgen om te voorkomen dat leerlingen per ongeluk het programma afsluiten of het LVS opstarten.
Als de leerling de cursor muis plaatst op een actief veld, licht het veld op. Na een paar seconden

De twintig kaartjes corresponderen met de twintig niveaus. De niveaus hebben een oplopende
moeilijkheidsgraad. De leerling kan zelf kiezen
op welk kaartje hij of zij klikt, maar als het Leerling Volg Systeem (LVS) is ingeschakeld, worden
de niveaus in volgorde aangeboden. De leerling
kan dan alleen op het eerste kaartje klikken. Na
het afronden van het eerste niveau kan op het
tweede kaartje worden geklikt, enzovoorts. Bovendien komt er een krul op het kaartje als het
niveau is afgerond. Daarmee wordt de leerling

wordt een tekstballonnetje actief, waarmee de
leerling extra informatie over het niveau wordt
aangeboden. Het oplichten van actieve velden
geldt voor het hele programma Kijken en kiezen.
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Kijken en kiezen – muis en toetsenbord
De cursor kan op twee manieren worden verplaatst:
● met de muis of
● met de pijltoetsen op het toetsenbord.
Deze laatste manier is met name bedoeld voor
kinderen met motorische stoornissen. Met de
pijltoetsen verspringt de cursor van actief veld
naar actief veld op het beeldscherm. In principe
volgt de cursor de richting van de pijltoetsen
(links, rechts, omhoog en omlaag). Daar waar
een dergelijke logica niet handig bleek, is voor

een praktische oplossing gekozen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de picto- en letterspelen.
Klikken op de pijl-naar-rechts-toets zorgt ervoor
dat de cursor (muis) op alle vier keuzeplaatjes
terechtkomt. In de praktijk zal het navigeren met
pijltoetsen snel wennen.
De spatiebalk en entertoets hebben dezelfde
functie als de muisklik. Dit is vooral handig bij
de knipperende stip van de leesopdrachten (zie
verderop in de handleiding).

Kijken en kiezen – picto- en letterspelen
Elk niveau begint met een picto- of letterspel. In
de picto- en letterspelen worden spelenderwijs
de nieuwe picto’s, letters en klanksyntheses aangeleerd.

het picto- of letterspel gaat Kijken en kiezen automatisch door naar de oefeningen.
De picto- en letterspelen bestaan uit een aantal
rondes (minimaal drie en maximaal acht) van
oplopende moeilijkheidsgraad. In algemene zin
loopt de moeilijkheidsgraad op twee manieren
op: wel of geen stemhulp en één, twee of vier
opties bij de keuzeplaatjes. Per picto- of letterspel kunnen er nog specifieke manieren zijn om
de moeilijkheidsgraad op te laten lopen.
Zo worden bij de vier letterspelen waarin de 34
letters en lettercombinaties worden aangeleerd
(niveau 9, 11, 13 en 15), de bewegende lettergebaren vanaf de vijfde ronde vervangen door stilstaande plaatjes van de lettergebaren.

Als de leerling op het juiste plaatje klikt, wordt
deze goudgeel. Wordt er op een verkeerd plaatje
geklikt, dan vergrijst het. Na het afronden van
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Linksonder in het spelscherm staan standaard
drie knoppen:
Ga terug naar het hoofdmenu.
stemhulp, met bijbehorende uitleg.
Het spel gaat naar de volgende ronde. Zo
kan het picto- of letterspel sneller doorlopen
worden. Dit is wenselijk wanneer picto’s of letters reeds bekend zijn bij de leerling.

16:32
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CTRL + END Het spel gaat direct door naar de
oefeningen (het picto- of letterspel wordt afgesloten of overgeslagen). Handig als u snel naar
de opdrachten toe wilt.
Als het LVS is ingeschakeld, is de functie
verborgen. Met de toetsencombinatie CTRL +
ALT wordt deze knop weer geactiveerd.
De scores van de leerling in de picto- en letterspelen worden niet geregistreerd in het LVS.

Kijken en kiezen – oefeningen
Kijken en kiezen heeft een uniforme werkwijze.
• In de leesregel wordt een opdracht aangeboden. De leerling kan daarbij om stemhulp vragen door op een picto, letter of letterwoord in
de leesregel te klikken.
• Als de leesregel gelezen is, klikt de leerling op
de knipperende stip aan het einde van de zin.
Er verschijnen drie keuzeplaatjes. Eén van
deze plaatjes past bij de leesopdracht.
NB. De spatiebalk intoetsen heeft dezelfde
functie als klikken op de knipperende stip.

weer fout, dan vergrijst ook dat plaatje en
wordt de leerling ‘gedwongen’ om op het juiste keuzeplaatje te klikken (het balletje onderin
het scherm wordt rood).
Een oefening bestaat uit tien leesopdrachten.
Deze opdrachten corresponderen met de tien
balletjes onderin het scherm. Na afloop van een
oefening wordt er achter het autootje een pylon
geplaatst. Op de pylon staat een ruitvormig bord
waarop het niveaunummer is te lezen. De kleur
van het bord geeft aan hoe de oefening is gemaakt.

Acht tot tien opdrachten direct goed.
Zes of zeven opdrachten direct goed.
Minder dan zes opdrachten direct goed.

• Als de leerling op het juiste plaatje klikt, wordt

deze goudgeel en verschijnt er een groen balletje onderin het scherm. Wordt er op een verkeerd plaatje geklikt, dan vergrijst het plaatje
en heeft de leerling nog een kans om het
goede plaatje te kiezen (het balletje onderin
het scherm wordt oranje). Klikt de leerling

Kijken en kiezen is zo ingesteld dat foute opdrachten niet worden herhaald. In het LVS kan
het herhalen van oefeningen per leerling worden
ingeschakeld (herhaal oefening bij meer dan twee
fouten aanvinken): als op één of meer van de vier
oefeningen minder dan 80% wordt gescoord,
wordt het niveau herhaald.
Oefeningen die opnieuw worden gespeeld, variëren op twee manieren.
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• De drie keuzeplaatjes worden in willekeurige
volgorde op het scherm geplaatst.
• De computer kiest de twee foutieve keuzeplaatjes willekeurig uit een groot aanbod.

De kleur van de borden op de pylonnen
geeft een indicatie over de nauwkeurigheid
waarmee de leerling werkt.
Het aantal ‘banden’ om de pylon geeft aan
of het gaat om de eerste, tweede, derde of
vierde oefening van het niveau.
De tien opdrachten van een oefening worden standaard in volgorde aangeboden. Dat is gemakkelijker dan wanneer de tien opdrachten in willekeurige volgorde worden aangeboden. In het LVS kan
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deze optie (opdrachten in volgorde) per leerling
worden uitgeschakeld. De tien opdrachten worden
nu in willekeurige volgorde aangeboden. Handig
als de leerling iets moeilijker oefeningen aankan of
dezelfde oefeningen opnieuw gaat maken.
Linksonder in het spelscherm staan standaard
twee knoppen:
stemhulp met bijbehorende uitleg.
Ga terug naar het hoofdmenu.
Als het LVS is ingeschakeld, is de knop
verborgen. Met de toetsencombinatie CTRL + ALT
wordt deze knop weer geactiveerd.

Kijken en kiezen – oefensessies en kleurplaat
De oefeningen worden standaard aangeboden
in oefensessies van tien minuten. De tijd loopt
tijdens het maken van de oefeningen, maar niet
tijdens de picto- en letterspelen. Als het LVS is
ingeschakeld, kan de speeltijd per leerling worden aangepast (variërend van één tot negentig
minuten). Als de tijd verstreken is, wordt de oefening afgesloten met een kleurplaat.

Bovendien wordt het gedrag van de leerling geregistreerd (stemhulp gevraagd, wanneer op welk
keuzeplaatje geklikt, enzovoorts). Deze gegevens
kunnen worden gebruikt om het leerproces van
de leerling te analyseren. Meer informatie over
de oefensessies in het LVS vindt u op pag. 14.

Onderin het scherm zijn allerlei gegevens over
het spelverloop in een oogopslag af te lezen.
Het nummer geeft de speeltijd aan.
De snelheid van het autootje wordt aangepast
aan de speeltijd.
De kleur van de borden op de pylonnen
geeft een indicatie over de nauwkeurigheid
waarmee de leerling werkt.
Het aantal ‘banden’ om de pylon geeft aan
of het gaat om de eerste, tweede, derde of
vierde oefening van het niveau.
Als het LVS is ingeschakeld, worden de resultaten van de oefensessies opgeslagen.
● datum, begintijd, sessietijd (in minuten),
● de eerste en laatste (afgeronde) oefening,
● het aantal gemaakte opdrachten
● het aantal goede antwoorden.

Na afloop van een oefensessie wordt een kleurplaat aangeboden, afgeleid uit de laatste opdracht die de leerling maakte.
Deze kleurplaat kan digitaal worden ingekleurd
en eventueel worden uitgeprint. De printknop bevindt zich rechtsonder in het beeldscherm. In het
LVS kan de printfunctie aan- en uitgezet worden.
Indien de printfunctie is uitgeschakeld, wordt de
printknop in het beeldscherm verborgen.
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